
Protokół Nr 49/18/KB 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia 

odbytego w dniu 24 września 2018 roku 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny 

 

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Radny Marcin Wojcieszyński udział wzięli 

członkowie komisji wg załączonej listy obecności (lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do 

protokołu) oraz zaproszeni goście: 

 Pan Sławomir Sobczyk – zastępca kierownika Referatu infrastruktury, Inwestycji, 

Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 

(lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu) 

  

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący o godz. 11.30 otworzył posiedzenie komisji, powitał wszystkich członków 

oraz zaproszonych gości oraz przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Składanie wniosków do projektu budżetu Gminy na 2019 rok. 

3. Analiza informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku. 

4. Analiza materiałów na sesję rady. 

5. Sprawy różne. 

6. Wnioski i opinie komisji. 

7. Zamknięcie obrad komisji. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez członków komisji (tj. 5 głosów ,,za"). 

 

Ad. 2  

Składanie wniosków do projektu budżetu Gminy na 2019 rok  

Członkowie komisji podjęli decyzję o samodzielnym składaniu wniosków do budżetu gminy 

na 2019 rok. Nie wypracowano wspólnych wniosków komisji. 

 

Ad. 3 

Analiza informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku 

Ze względu na nieobecność w pracy Pani Skarbnik oraz Zastępcy Skarbnika nie było 

możliwości analizy informacji z wykonania budżetu Gminy. 



 

Ad. 4 

Analiza materiałów na sesję rady 

Członkowie komisji omówili projekty uchwał przygotowane na zbliżającą się sesję Rady 

Gminy. Radni zadawali pytania panu Sobczykowi. Główne tematy to: 

 niebezpieczne odpady płynne na ul. Perłowej. Pan kierownik powiedział, że gmina nie 

wydawała decyzji środowiskowej. W jednym z pism ze Starostwa wynika, że po wydaniu 

pozwolenia Starostwo zobligowało się do usunięcia odpadów, w razie gdyby okazało się, 

że są szkodliwe. Radny Gryń dopytywał o to pismo. Pan kierownik poinformował, że 

może takie pismo udostępnić; 

 radny Wojcieszyński dopytywał o wysypisko gruzów na działce nr 252 obok kopalni 

,,Bolechowice", w sprawie którego składał pismo o wyjaśnienie. Kierownik Sobczyk 

odpowiedział, że pracownicy referatu byli na miejscu, robili zdjęcia. Podkreślił, że 

właściciel nie wystąpił o żadne pozwolenia do Urzędu Gminy. Wystosowano do niego 

pisma celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Warto podkreślić, że w Miejscowym Planie 

Zagospodarowanie Przestrzennego grunt ten jest przeznaczony pod działalność rolniczą; 

 radni dopytywali również o odszkodowanie za zajęcie gruntu pod pas drogowy w 

miejscowości Wola Murowana w sąsiedztwie planowanego placu zabaw. Pan kierownik 

odpowiedział, że rzeczywiście droga prowadząca m.in. do placu zabaw ma charakter 

gminny i właściciel gruntu chce odszkodowania za zajętą pod pas drogowy część działki. 

Mowa tu o pasie 3 metrów szerokości od drogi, która została wyłożona kostką podczas 

budowy. Szacowany koszt odszkodowania to ok. 40.000 zł. 

 

Ad. 5 

Sprawy różne 

Członkowie komisji zapoznali się z: 

 pismem od mieszkańca Szewc - odwołanie od decyzji do SKO w Kielcach za 

pośrednictwem Wójta Gminy, do wiadomości Rady Gminy;  

 pismem mieszkanki Nowiny oraz radnych gminy: Zofia Duchniak, Michał Kurtek, 

Waldemar Kasprzyk (adresowane do Starostwa Powiatowego w Kielcach, do 

wiadomości Rady Gminy) - sprzeciw co do budowy stacji bazowej telefonii 

komórkowej na dz. nr ewid. 458/16 obręb 0005 Zagrody; 

 pismami od UKS „Fukutenjin” w Kowali w sprawie możliwości dofinansowania:  



- uroczystego rozpoczęcia sportowego roku judo  

- organizacji 29 Świętokrzyskiego Turnieju Judo  

- 16 Sportowej Wigilii Judo. 

( w sprawie pism UKS „Fukutenjin” komisja wypracowała opinię – pkt 6 porządku 

obrad komisji) 

 

Ad. 6 

Wnioski i opinie komisji 

Komisja nie wypracowała żadnych wniosków.  

Wypracowała natomiast n/w opinię dotyczącą 3 wniosków klubu UKS Fukutenji w Kowali:  

 Komisja Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia działająca przy Radzie 

Gminy Sitkówka-Nowiny przychyla się do wniosku UKS Fukutenjin o 

dofinansowanie organizacji 29 Świętokrzyskiego Turnieju Judo, który odbędzie się w  

dniu 27 października br. w hali sportowej w ZPI w Kowali. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych. 

Wyniki głosowanie: 5 głosów „za, 0 głosów „przeciw, 0 głosów „wstrzymujących się”. 

 

Ad. 7 

Zamknięcie obrad komisji 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący Marcin Wojcieszyński  

o godzinie 13.00 zamknął posiedzenie komisji. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołował: Marcin Wojcieszyński - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Polityki 

Społecznej i Zdrowia 

 

Data i podpisy członków komisji: 

1. Marcin Wojcieszyński         ........................................................................... 

2. Zbigniew Pyk    .......................................................................... 

3. Artur Podczasiak    .......................................................................... 

4. Łukasz Gryń    .......................................................................... 

5. Andrzej Kasperek                ........................................................................... 


